
NOTA KESEPAHAM AN
ANTARA

FAKULTAS HUKUM - UMVERSITAS IQRA BURU
DENGAN

LAPAS KELAS III NAMLEA

Nomor :321 A.20 IFH-UNIQBU llV 12021
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Pada hari.....Ta9gga1....., Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Pulu satu bertempat di Ruang Rapat

Rektorat Univenitas lqra Buru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

l. Syaiful Rachman,.SH,.M.H. Dekan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas

Hukum Universitas Iqra Buru, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut

PIHAKPERTAMA.

2. ILHAM,.SH, Kalapas Kelas III Namlea" dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Kalapas Kelas III Namlea, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut PIHAK

KEDUA.

Kedua belah pihak sepaham untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan dan penyuluhan

Hukum.

Pasal I

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan dan

penyuluhan Hukum kepada masyarakat serta memupuk hubungan kelembagaan antara kedua

belah pihak dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten

Buru.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas - batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, kedua belah pihak akan

saling membantu dalam melaksanakan program kegiatan yang berkenaan dengan bidang

pendidikan dan penyuluhan hukum.



Pasal 3

PELAKSANAAN

(l) Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan

mengikutsertakan unit -unit terkait di lingkungan instansi kedua belah pihak, untuk itu akan

dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan.

(2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara

berkala dan hasilnya dilaporkan kepada pihak pertama sehingga dapat digunakan untuk

perencarxum program kerjasama selanj utnya.

Pasal 4

PEMBIAYAAI\

Anggaran biaya bagi penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Nota

Kesepahaman ini disesuaikan dengan ketentuan anggaran yang berlaku dikedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKAWAKTU

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal seperti tersebut

di atas, unhrk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEI\ruTUP

Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua

belah pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari naskah Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani bersama pada hari dan tanggal

sebagaimana tersebut di atas, dengan bermaterai cukup, dibuat rangkap 2 (dua) asli yang masing

- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.
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